
Hemlibra 150 mg/mL soluție pentru inj
ect emicizumab

Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă a noilor informații de 

siguranță. Puteți ajuta raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Consultați sfârșitul secțiunii 4 pentru a afla cum să 

raportați reacțiile adverse.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații 

importante pentru dumneavoastră.

● Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

● Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

● Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă semnele 
lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

● Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect

1. Ce este Hemlibra și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hemlibra
3. Cum se utilizează Hemlibra
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Hemlibra
6. Conținutul ambalajului și alte informații
7. Instructiuni de utilizare

1. Ce este Hemlibra și pentru ce se utilizează

Ce este Hemlibra

Hemlibra conține substanța activă „emicizumab”. Acesta aparține unui grup de medicamente numite 
„anticorpi monoclonali”. Anticorpii monoclonali sunt un tip de proteine   care recunosc și se leagă de o țintă 
din organism.

Pentru ce se utilizează Hemlibra

Hemlibra este un medicament utilizat pentru tratarea pacienților de toate vârstele cu

● fie hemofilia A care au dezvoltat inhibitori ai factorului VIII
● sau cu hemofilie A severă care nu au dezvoltat inhibitori ai factorului VIII (nivelul sanguin FVIII este 

mai mic de 1%).

Hemofilia A este o afecțiune ereditară cauzată de lipsa factorului VIII, o substanță esențială necesară pentru 
coagularea sângelui și oprirea oricărei sângerări.

Medicamentul previne sângerarea sau reduce episoadele de sângerare la persoanele cu această afecțiune.

Unii pacienți cu hemofilie A pot dezvolta inhibitori ai factorului VIII (anticorpi împotriva factorului VIII) care 
împiedică funcționarea factorului VIII de substituție.
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Cum funcționează Hemlibra

Hemlibra restabilește funcția de lipsă a factorului VIII activat, care este necesară pentru o coagulare eficientă a 
sângelui. Structura sa este diferită de factorul VIII, prin urmare Hemlibra nu este afectat de inhibitorii factorului 
VIII.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hemlibra

Nu utilizați Hemlibra:

● dacă sunteţi alergic la emicizumab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). Dacă nu 

sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a utiliza Hemlibra.

Avertismente și precauții

Înainte de a începe să utilizați Hemlibra, este foarte important să discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea 
„agenților de ocolire”(medicamente care ajută la coagularea sângelui, dar care acționează într-un mod diferit de factorul VIII). 
Acest lucru se datorează faptului că tratamentul cu agenți de ocolire poate fi necesar să se schimbe în timpul 
tratamentului cu Hemlibra. Exemple de agenți de ocolire includ concentratul de complex de protrombină activat (aPCC) și 
FVIIa recombinant (rFVIIa). Reacții adverse grave și care pot pune viața în pericol pot apărea atunci când aPCC este utilizat la 
pacienții cărora li se administrează și Hemlibra:

Reacții adverse potențial grave ale utilizării aPCC în timpul tratamentului cu Hemlibra

● Distrugerea globulelor roșii (microangiopatie trombotică)
- Aceasta este o afecțiune gravă și care poate pune viața în pericol.
- Când oamenii au această afecțiune, mucoasa vaselor de sânge poate fi deteriorată și se pot forma 

cheaguri de sânge în vasele de sânge mici. În unele cazuri, acest lucru poate provoca leziuni ale 
rinichilor și altor organe.
Fiți precaut dacă aveți un risc crescut de a dezvolta această afecțiune (ați avut această afecțiune în trecut 
sau un membru al familiei dumneavoastră a suferit de ea) sau dacă luați medicamente care pot crește 
riscul de a dezvolta această afecțiune, cum ar fi ciclosporină, chinină sau tacrolimus. Este important să 
cunoașteți simptomele microangiopatiei trombotice, în cazul în care dezvoltați afecțiunea (vezi secțiunea 
4, „Reacții adverse posibile” pentru o listă de simptome).

-

-

Opriți utilizarea Hemlibra și aPCC și discutați imediat cu un medicdacă dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră 
observați orice simptom de microangiopatie trombotică.

● Cheaguri de sânge (tromboembolism)
- În cazuri rare, un cheag de sânge se poate forma în interiorul vaselor de sânge și le bloca, ceea ce poate pune viața 

în pericol.
Este important să cunoașteți simptomele acestor cheaguri interne de sânge, în cazul în care acestea se dezvoltă (vezi 

secțiunea 4, „Reacții adverse posibile” pentru o listă de simptome).

-

Opriți utilizarea Hemlibra și aPCC și discutați imediat cu un medicdacă dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră observați 

orice simptom de cheaguri de sânge în vasele de sânge.
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Copii cu vârsta sub 1 an

La copiii cu vârsta sub un an, sistemul sanguin este încă în curs de dezvoltare. Dacă copilul dumneavoastră are mai puțin de un 
an, medicul dumneavoastră vă poate prescrie Hemlibra numai după ce a cântărit cu atenție beneficiile și riscurile așteptate ale 
utilizării acestui produs.

Alte medicamente și Hemlibra

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați folosit recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

● Utilizarea unui agent de ocolire în timp ce primiți Hemlibra
- Înainte de a începe să utilizați Hemlibra, discutați cu medicul dumneavoastră și urmați cu atenție 

instrucțiunile acestuia despre când să utilizați un agent de bypass și despre doza și programul pe care 
trebuie să le utilizați. Hemlibra crește capacitatea sângelui de a se coagula. Prin urmare, doza de agent de 
bypass necesară poate fi mai mică decât doza pe care ați utilizat-o înainte de a începe Hemlibra.
Utilizați aPCCdoar dacăniciun alt tratament nu poate fi utilizat. Dacă este necesar aPCC, discutați cu medicul 

dumneavoastră în cazul în care simțiți că aveți nevoie de un total de peste 50 de unități/kg de aPCC. Pentru mai multe 

informații despre utilizarea aPCC în timpul tratamentului cu Hemlibra, consultați secțiunea 2: „Reacții adverse potențial 

grave ale utilizării aPCC în timpul tratamentului cu Hemlibra”.

În ciuda experienței limitate cu administrarea concomitentă de antifibrinolitice cu 
aPCC sau rFVIIa la pacienții tratați cu Hemlibra, trebuie să știți că poate exista o 
posibilitate de evenimente trombotice folosind antifibrinolitice administrate intravenos 
în asociere cu aPCC sau rFVIIa.

-

-

Teste de laborator

Spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați Hemlibra înainte de a efectua teste de laborator pentru a măsura cât de bine vă 

coagulează sângele. Acest lucru se datorează faptului că Hemlibra din sânge poate interfera cu unele teste de laborator, ceea ce duce la 

rezultate inexacte.

Sarcina și alăptarea

● Trebuie să utilizați o metodă eficientă de control al nașterii (contracepție) în timpul tratamentului 
cu Hemlibra și timp de 6 luni după ultima injecție cu Hemlibra.

● Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului pentru sfatul înainte de a utiliza acest medicament. Medicul dumneavoastră va lua în considerare beneficiul pe care 

dumneavoastră luați Hemlibra față de riscul pentru copilul dumneavoastră.

Conducerea și folosirea utilajelor

Este puțin probabil ca acest medicament să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum se utilizează Hemlibra

Hemlibra este furnizat în flacoane de unică folosință ca soluție gata de utilizare, care nu trebuie diluată. Un medic calificat să 
îngrijească pacienții cu hemofilie vă va începe tratamentul cu Hemlibra. Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum 
v-a spus medicul dumneavoastră. Verificați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă nu sunteți sigur.

Păstrarea unei evidențe

De fiecare dată când utilizați Hemlibra, înregistrați numele și numărul lotului medicamentului.

3
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



Cât de mult Hemlibra să folosești

Doza de Hemlibra depinde de greutatea dumneavoastră, iar medicul dumneavoastră va calcula cantitatea (în mg) și cantitatea 
corespunzătoare de soluție de Hemlibra (în ml) care trebuie injectată:

● Regimul de doză de încărcare: Săptămânile 1 până la 4: Doza este de 3 miligrame pentru fiecare 1 kilogram cântărit, injectată 
o dată pe săptămână.

● Regimul de doză de întreținere: Săptămâna 5 și mai departe: Doza este fie de 1,5 miligrame pentru fiecare kilogram cântărit, 
injectat o dată pe săptămână, de 3 miligrame pentru fiecare kilogram cântărit, injectat la fiecare 2 săptămâni sau de 6 
miligrame pentru fiecare kilogram pe care îl cântărești se cantaresc, se injecteaza la fiecare 4 saptamani.

Decizia de a utiliza fie doza de întreținere de 1,5 mg/kg o dată pe săptămână, 3 mg/kg la două săptămâni, fie 6 mg/kg la 
fiecare patru săptămâni, trebuie luată în consultare cu medicul dumneavoastră și, dacă este cazul, cu îngrijitorul 
dumneavoastră.

Diferite concentrații de Hemlibra (30 mg/mL și 150 mg/mL)nu ar trebuisă fie combinate într-o singură injecție 
atunci când se realizează volumul total de injectat.

Cantitatea de soluție Hemlibra administrată în fiecare injecție nu trebuie să depășească 2 ml.

Cum se administrează Hemlibra

Dacă vă injectați singur Hemlibra sau dacă îngrijitorul dumneavoastră vă injectează, dumneavoastră sau îngrijitorul 

dumneavoastră trebuie să citiți cu atenție și să urmați instrucțiunile din secțiunea 7, „Instrucțiuni de utilizare”.

● Hemlibra se administrează prin injectare sub piele (subcutanat).
● Medicul sau asistenta vă vor arăta cum să vă injectați Hemlibra.
● După ce aţi fost instruit, ar trebui să vă puteţi injecta acest medicament acasă, singur sau cu 

ajutorul unui îngrijitor.
● Pentru a introduce corect acul sub piele, prindeți cu mâna liberă un pliu de piele lasă la locul curat de 

injectare. Ciupirea pielii este importantă pentru a vă asigura că injectați sub piele (în țesutul gras), 
dar nu mai adânc (în mușchi). Injectarea într-un mușchi poate provoca disconfort.

● Pregătiți și administrați injecția în condiții curate și fără germeni folosind tehnica aseptică. Medicul sau asistenta 
dumneavoastră vă vor oferi mai multe informații despre acest lucru.

Unde să injectați Hemlibra

● Medicul dumneavoastră vă va arăta care zone ale corpului sunt potrivite pentru injectarea Hemlibra.
● Locurile recomandate pentru a face o injecție sunt:   partea din față a taliei (abdomenul inferior), partea superioară a brațelor 

exterioare sau partea din față a coapselor. Utilizați numai locurile recomandate pentru injectare.
● Pentru fiecare injecție, utilizați o zonă diferită a corpului față de cea pe care ați folosit-o data trecută.
● Nu faceți injecții acolo unde pielea este roșie, învinețită, sensibilă, tare sau în zonele în care există alunițe 

sau cicatrici.
● Când utilizați Hemlibra, orice alt medicament injectat sub piele trebuie administrat într-o zonă diferită.

Folosind seringi și ace

● O seringă, un ac de transfer cu filtru de 5 micrometri și un ac de injectare sunt utilizate pentru a 
extrage soluția Hemlibra din flacon în seringă și pentru a o injecta sub piele.

● Seringile, acele de transfer cu filtru și acele de injectare nu sunt furnizate în acest pachet. Pentru mai 
multe informații, vezi secțiunea 6 „Ce este necesar pentru administrarea Hemlibra și nu este conținut 
în acest ambalaj”.

● Asiguraţi-vă că utilizaţi un ac nou pentru fiecare injecţie şi aruncaţi-l după o singură utilizare.
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● O seringă de 1 ml trebuie utilizată pentru o injecție de până la 1 ml de soluție Hemlibra.
● Pentru o injecție mai mare de 1 ml și până la 2 ml de soluție Hemlibra trebuie utilizată o seringă de 2 

până la 3 ml.

Utilizare la copii și adolescenți

Hemlibra poate fi utilizat la adolescenți și copii de toate vârstele.
● Un copil se poate auto-injecta medicamentul cu condiția ca furnizorul de servicii medicale al copilului și părintele 

sau îngrijitorul să fie de acord. Nu este recomandată auto-injectarea copiilor cu vârsta sub 7 ani.

Dacă utilizați mai mult Hemlibra decât ar trebui

Dacă utilizați mai mult Hemlibra decât trebuie, spuneți imediat medicului dumneavoastră. Acest lucru se datorează faptului că este 

posibil să aveți riscul de a dezvolta reacții adverse, cum ar fi cheaguri de sânge. Utilizați întotdeauna Hemlibra exact așa cum v-a spus 

medicul dumneavoastră și verificați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta dacă nu sunteți sigur.

Dacă uitați să utilizați Hemlibra

● Dacă aţi uitat injecţia programată, injectaţi doza uitată cât mai curând posibil înainte de ziua 
următoarei doze programate. Apoi, continuați să injectați medicamentul conform programului. 
Nu injectați două doze în aceeași zi pentru a compensa doza uitată.

● Dacă nu sunteţi sigur ce să faceţi, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Dacă încetați să utilizați Hemlibra

Nu încetați să utilizați Hemlibra fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să utilizați Hemlibra, este posibil să 
nu mai fiți protejat împotriva sângerărilor.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse grave ale utilizării aPCC în timpul tratamentului cu Hemlibra

Opriți utilizarea Hemlibra și aPCC și discutați imediat cu un medicdacă dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră observați 

oricare dintre următoarele reacții adverse:

● Distrugerea globulelor roșii (microangiopatie trombotică):
- confuzie, slăbiciune, umflare a brațelor și picioarelor, îngălbenirea pielii și a ochilor, dureri vagi de burtă 

(abdominală) sau de spate, senzație de rău (greață), stare de rău (vărsături) sau urinare mai rar – aceste 
simptome pot fi semne ale microangiopatiei trombotice.

● Cheaguri de sânge (tromboembolism):
- umflare, căldură, durere sau roșeață - aceste simptome pot fi semne ale unui cheag de sânge într-o venă 

în apropierea suprafeței pielii.
durere de cap, amorțeală la nivelul feței, durere sau umflare a ochilor sau probleme cu vederea - aceste 
simptome pot fi semne ale unui cheag de sânge într-o venă din spatele ochiului.
înnegrirea pielii – acest simptom poate fi un semn de deteriorare severă a țesutului pielii.

-

-

Alte reacții adverse la utilizarea Hemlibra

Foarte comun:poate afecta mai mult de 1 din 10 persoane
● o reacție în zona în care se administrează injecția (roșeață, mâncărime, durere)
● dureri de cap
● dureri articulare
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Uzual:poate afecta până la 1 din 10 persoane
● febră
● dureri musculare
● diaree

Mai puțin frecvente: poate afecta până la 1 din 100 de persoane

● distrugerea globulelor rosii (microangiopatie trombotica)
● cheag de sânge într-o venă din spatele ochiului (tromboză sinusului cavernos)
● afectarea severă a țesutului cutanat (necroză cutanată)
● cheag de sânge într-o venă aproape de suprafața pielii (tromboflebită superficială)

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct (vezi detaliile de mai jos). Raportând 

reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

Regatul Unit
Schema de cartonașe galbene

Site-ul web:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau 
Apple App Store

5. Cum se păstrează Hemlibra

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe eticheta flaconului după „EXP”. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C până la 8°C). Nu înghețați.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Odată scoase din frigider, flacoanele nedeschise pot fi păstrate la temperatura camerei (sub 30°C) timp de până 
la 7 zile. După păstrare la temperatura camerei, flacoanele nedeschise pot fi returnate înapoi la frigider. Timpul 
total de păstrare a medicamentului la temperatura camerei nu trebuie să depășească 7 zile.

Aruncați flacoanele care au fost ținute la temperatura camerei mai mult de 7 zile sau expuse la temperaturi peste 
30°C.

Odată transferat din flacon în seringă, utilizați imediat Hemlibra. Nu puneți la frigider 
soluția din seringă.

Înainte de a utiliza medicamentul, verificați soluția pentru particule sau decolorare. Soluția trebuie să fie 
incoloră până la ușor galbenă. Nu utilizați acest medicament dacă este tulbure, decolorat sau conține particule 
vizibile.

Aruncați orice soluție neutilizată în mod corespunzător. Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a 
reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste 
măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
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6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Hemlibra

● Substanţa activă este emicizumab. Fiecare flacon de Hemlibra conține 60 mg (0,4 ml la o 
concentrație de 150 mg/ml), 105 mg (0,7 ml la o concentrație de 150 mg/ml) sau 150 mg (1 
ml la o concentrație de 150 mg/ml) de emicizumab.

● Celelalte componente sunt L-arginina, L-histidina, acid L-aspartic, poloxamer 188 si apa pentru preparate 
injectabile.

Cum arată Hemlibra și conținutul ambalajului

Hemlibra este o soluție injectabilă. Este un lichid incolor până la ușor galben.

Fiecare pachet de Hemlibra conține 1 flacon de sticlă.

Ce este necesar pentru administrarea Hemlibra și nu este conținut în acest ambalaj
Sunt necesare o seringă, un ac de transfer și un ac de injectare pentru a extrage soluția Hemlibra din 
flacon într-o seringă și pentru a o injecta sub piele (vezi pct. 7, „Instrucțiuni de utilizare”).

Seringi

● Seringă de 1 ml:Seringă transparentă din polipropilenă sau policarbonat cu vârf Luer-lock, 
gradare 0,01 mlsau

● Seringă de 2 până la 3 ml:Seringă transparentă din polipropilenă sau policarbonat cu vârf Luer-lock, 
gradare 0,1 ml.

Ace

● Acul de transfer cu filtru:Oțel inoxidabil cu conexiune Luer-lock, ecartament 18 G, lungime 35 
mm (1½″), care conține un filtru de 5 micrometri și, de preferință, cu vârf semi-tocit,și

● Ac de injectare:Oțel inoxidabil cu conexiune Luer-lock, ecartament 26 G (gamă acceptabilă: 25-27 gauge), 
lungime de preferință 9 mm (3/8″) sau maxim 13 mm (½″), de preferință incluzând caracteristica de siguranță a 
acului.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Roche Products Ltd
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Regatul Unit

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației 
de punere pe piață:

Regatul Unit
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în ianuarie 2022
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7. Instructiuni de utilizare

Acul de transfer cu filtru
(Pentru transferul HEMLIBRA din flacon în seringă)

Instructiuni de folosire
Hemlibra
Injecţie

Flacon(e) cu doză unică

Trebuie să citiți, să înțelegeți și să urmați Instrucțiunile de utilizare înainte de a vă injecta Hemlibra. Furnizorul dumneavoastră de 

asistență medicală ar trebui să vă arate cum să pregătiți, măsurați și injectați Hemlibra în mod corespunzător înainte de a-l utiliza 

pentru prima dată. Întrebați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți întrebări.

Informații importante:

● Nu faceinjectați-vă pe dumneavoastră sau pe altcineva, cu excepția cazului în care furnizorul dumneavoastră de asistență medicală v-a arătat cum 

să procedați.

● Asigurați-vă că numele Hemlibra este pe cutie și pe eticheta flaconului.

● Înainte de a deschide flaconul, citiți eticheta flaconului pentru a vă asigura că aveți concentrația corectă a 
medicamentului pentru a vă administra doza prescrisă. Poate fi necesar să utilizați mai mult de 1 flacon pentru a vă 
administra doza corectă.

● Verificați data de expirare de pe cutie și eticheta flaconului.Nu faceutilizați dacă data de expirare a trecut.

● Folosiți flaconul o singură dată.După ce vă injectați doza, aruncați orice Hemlibra neutilizat rămas în flacon. Nu 
păstrați medicamentul neutilizat în flacon pentru utilizare ulterioară.

● Folosiți doar seringile, acele de transfer și acele de injectare pe care le prescrie furnizorul dumneavoastră de 
asistență medicală.

● Utilizați seringile, acele de transfer și acele de injectare o singură dată. Aruncați orice 
seringă și ace uzate.

● Dacă doza prescrisă este mai mare de 2 ml, va trebui să vi se administreze mai mult de o injecție subcutanată de 
Hemlibra; contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru instrucțiunile de injectare.

●

Păstrarea flacoanelor, acelor și seringilor Hemlibra:

● Păstrați flaconul în cutia originală pentru a proteja medicamentul de lumină.

Trebuie să injectați Hemlibra numai sub piele.

● Nu lăsați flacoanele, acele și seringile la vederea și îndemâna copiilor. Păstrați flaconul la 
frigider.
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● Nu faceîngheţa.

● Nu faceagitați flaconul.

● Scoateți flaconul din frigider cu 15 minute înainte de utilizare și lăsați-l să ajungă la 
temperatura camerei (sub 30°C) înainte de a pregăti o injecție.

● Odată scos din frigider, flaconul nedeschis poate fi păstrat la temperatura camerei timp de 
până la 7 zile. După păstrare la temperatura camerei, flacoanele nedeschise pot fi returnate la 
frigider. Timpul total în afara depozitării la rece și la temperatura camerei nu trebuie să 
depășească 7 zile.

● Aruncați flacoanele care au fost ținute la temperatura camerei mai mult de 7 zile sau au fost la 
temperaturi peste 30°C.

● Păstrați acul de transfer, acul de injectare și seringa uscate.

Inspectarea medicamentului și a consumabilelor dvs.:

● Colectați toate consumabilele enumerate mai jos pentru a vă pregăti și a face injecția.

● Verificadata de expirare de pe cutie, pe eticheta flaconului și pe consumabilele enumerate mai jos.Nu folosi
dacă data de expirare a trecut.

● Nu folosiflaconul dacă:
- medicamentul este tulbure, cețos sau colorat.
- medicamentul conține particule.
- capacul care acoperă dopul lipsește.

● Verificați consumabilele pentru eventuale daune.Nu folosidacă par deteriorate sau dacă au fost 
scăpate.

● Așezați consumabilele pe o suprafață de lucru plană curată și bine luminată.

INCLUS ÎN CUTIE:
● Flacon care conține medicamentul

● HEMLIBRAInstrucțiunipentru utilizare
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NU ESTE INCLUS IN CUTIE:

● Servetele cu alcool

Notă:Dacă trebuie să utilizați mai mult de 1 flacon pentru a 

vă injecta doza prescrisă, trebuie să utilizați un șervețel 

nou cu alcool pentru fiecare flacon.

● Tifon
● Minge de bumbac

● Seringă
Notă:Pentru cantitate injectabilă de până la 1 ml utilizați a 

Seringă de 1 ml.

Pentru o cantitate injectabilă între 1 ml și 
2 ml utilizați aSeringă de 2 ml sau 3 ml.

● Ac de transfer 18G cu filtru 
de 5 micrometri

Notă:Dacă trebuie să utilizați mai mult de 1 flacon 

pentru a vă injecta doza prescrisă, trebuie să utilizați un 

nou ac de transfer pentru fiecare flacon.

Nu faceutilizați acul de transfer pentru a injecta 

medicamentul.

● 26G Ac de injectare cu scut de 
siguranță

Nu faceutilizați acul de injectare pentru a extrage 

medicamentul din flacon.

● Recipient pentru eliminarea obiectelor ascuțite
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Pregateste-te:

● Înainte de utilizare, lăsați flaconul(e) să atingă temperatura camerei timp de aproximativ 15 

minute pe o suprafață plană curată, ferită de lumina directă a soarelui.

● Nu încercați să încălziți flaconul în alt mod.

● Spala-ti mainilebine cu apă și săpun.

FiguraA

Selectarea și pregătirea locului de injectare:

● Curățați zona la locul de injectare aleasă cu un șervețel cu alcool.

● Lăsați pielea să se usuce aproximativ 10 secunde. Nu atingeți, 
ventilați sau suflați pe zona curățată înainte de injectare.

Pentru injectare,puteți folosi:

● Coapsă (față și mijloc). Figura B
● Zona stomacului (abdomen), cu excepția a 5 cm în jurul 

buricului (buric).

● Zona exterioară a brațului (numai dacă un îngrijitor 
face injecția).

● Trebuie să utilizați un loc de injectare diferit pentru fiecare injecție, 
la cel puțin 2,5 cm distanță de zona pe care ați folosit-o pentru 
injecția anterioară.

● Nu injectați în zonele care ar putea fi iritate de o centură sau 
centură. Nu injectați în alunițe, cicatrici, vânătăi sau zone în 
care pielea este sensibilă, roșie, tare sau pielea este ruptă.

Pregătirea seringii pentru injecție:

● Nu atingeți acele expuse și nu le așezați pe o suprafață după ce capacul a fost îndepărtat.

● Odată ce seringa a fost umplută cu medicament, injecția trebuie făcută imediat.

● Odată ce capacul acului de injectare a fost îndepărtat, medicamentul din seringă trebuie injectat 
sub piele în decurs de 5 minute. Nu utilizați seringa dacă acul atinge orice suprafață.

● Aruncați orice flacon(e), ace, flacon sau capace pentru ac pentru injecție și seringi folosite într-un recipient pentru 

obiecte ascuțite sau rezistent la perforare.
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Informații importante după injectare:

● Nu frecați locul injectării după injectare.

● Dacă observaţi picături de sânge la locul injectării, puteţi apăsa un tampon de vată steril sau un tifon peste 
locul injectării timp de cel puţin 10 secunde, până când sângerarea se opreşte.

● Dacă aveți vânătăi (zonă mică de sângerare sub piele), o pungă de gheață poate fi apăsată ușor pe loc. Dacă 
sângerarea nu se oprește, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Eliminarea medicamentelor și a consumabilelor:

Important: Nu lăsați întotdeauna recipientul de eliminare a obiectelor ascuțite la îndemâna copiilor.

● Puneți acele și seringile uzate într-un recipient de eliminare a obiectelor ascuțite imediat după 
utilizare. Nu aruncați ace și seringi libere în gunoiul menajer.

● Dacă nu aveți un recipient pentru eliminarea obiectelor ascuțite, puteți utiliza un recipient de uz casnic care este:

- realizate din plastic rezistent.
- poate fi închis cu un capac etanș, rezistent la perforare, fără ca obiectele ascuțite să 

poată ieși.
vertical și stabil în timpul utilizării. 

rezistent la scurgeri.

etichetat corespunzător pentru a avertiza despre deșeurile periculoase din interiorul containerului.

-
-
-

● Când recipientul de eliminare a obiectelor ascuțite este aproape plin, va trebui să urmați instrucțiunile 
locale pentru modul corect de eliminare a recipientului de eliminare a obiectelor ascuțite.

● Nu aruncați niciun recipient folosit pentru eliminarea obiectelor ascuțite în deșeurile menajere decât dacă regulile 
locale permit acest lucru. Nu reciclați recipientul de eliminare a obiectelor ascuțite uzate.
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1. PREGĂTIREA
Pasul 1. Scoateți capacul flaconului și curățați capacul

● Scoateți capacul de pe flacon(e).

● Aruncați capacul (capsele) flaconului în recipientul pentru eliminarea obiectelor 

ascuțite.

● Curățați partea superioară a dopului flaconului(e) cu un șervețel cu 

alcool.
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Pasul 2. Atașați acul de transfer cu filtrul 
la seringă

● Împingeți și răsuciți acul de transfer cu filtrul în 

sensul acelor de ceasornicpe seringă până când este 

complet atașată.

● Trageți încet pistonul înapoi și trageți aer 
în seringă, care este aceeași cantitate ca 
doza prescrisă.

Pasul 3. Desfaceți capacul acului de transfer

● Țineți seringa de cilindru cu acul de transfer 
îndreptat în sus.

● Trageți cu grijă capacul acului de transfer direct și 
departe de corp.Nu aruncați capacul. Așezați capacul 
acului de transfer în jos pe o suprafață plană curată.
Va trebui să recapătați acul de transfer după transferul 
medicamentului.

● Nu atingevârful acului sau așezați-l pe o suprafață 
după ce capacul acului a fost îndepărtat.
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Pasul 4. Injectați aer în flacon

● Păstrați flaconul pe suprafața plană de lucru și introduceți 
acul de transfer și seringa drept în jos în centrul dopului 
flaconului.

● Țineți acul în flacon și întoarceți flaconul cu susul în 
jos.

● Cu acul îndreptat în sus, împingeți pistonul pentru a 
injecta aerul din seringădeasupra medicamentului.

● Țineți degetul apăsat pe pistonul seringii.

● Nu faceinjectați aer în medicament, deoarece acest lucru ar putea 
crea bule de aer sau spumă în medicament.
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Pasul 5. Transferați medicamentul în seringă

● Glisați vârful acului în jos, astfel încât să fie în 
cadrul medicamentului.

● Încettrageți pistonul înapoi pentru a preveni formarea de 

bule de aer/spumă.

Umpleți seringa cu mai mult decât cantitatea de 
medicament necesară pentru doza prescrisă.

● Aveți grijă să nu scoateți pistonul din 
seringă.

Important:Dacă doza prescrisă este mai mare decât 
cantitatea de medicament din flacon,retrageți tot 
medicamentulși mergeți la „Fiole combinate" secțiune

acum.

Pasul 6. Îndepărtați bulele de aer
● Păstrați acul în flacon și verificați dacă seringa nu prezintă 

bule de aer mai mari. Bula mare de aer poate reduce doza 
pe care o primiți.

● Îndepărtați bulele de aer mai maricu blândețe 
atingândcilindrul seringii cu degetele până când 
bulele de aer se ridică în partea de sus a seringii. 
Mutați vârful aculuideasupra medicamentului și 
împingeți încet pistonul în sus pentru a împinge 
bulele de aer din seringă.

● Dacă cantitatea de medicament din seringă este acum 
la sau sub doza prescrisă, mutați vârful acului înîn 
cadrul medicamentuluiși încet Trageînapoi pistonul 
până când avețiMai multdecât cantitatea de 
medicament necesară pentru dumneavoastră doza 
prescrisă.

● Aveți grijă să nu scoateți pistonul din 
seringă.

● Repetați pașii de mai sus până când eliminați 
bulele de aer mai mari.

Notă:Asigurați-vă că aveți suficient medicament în seringă pentru a vă 

completa doza înainte de a trece la pasul următor. Dacă nu puteți îndepărta 

toate medicamentele, întoarceți flaconul în poziție verticală

pentru a ajunge la suma rămasă

Nu faceutilizați acul de transfer pentru a injecta medicament deoarece acest lucru poate provoca durere și sângerare.
16
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2 INJECTION

Step 7. Recap transfer needle

● Remove the syringe and transfer needle 
from the vial.

● Using one hand, slide the transfer needle 
into the cap and scoop upwards to cover 
the needle.

● Once the needle is covered, push the 
transfer needle cap towards the syringe 
to fully attach it with one hand to 
prevent accidentally injuring yourself 
with the needle.

Step 8. Clean injection site

● Select and clean your injection site with 
an alcohol wipe.

Step 9. Remove transfer needle

● Remove the transfer needle from the 
syringe by twisting anticlockwise and 
gently pulling.

● Throw away the used transfer needle 
into a sharps disposal container.
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Step 10. Attach injection needle to syringe

● Push and twist the injection 
needle clockwise onto the 
syringe until it is fully attached.

Step 11. Move safety shield

● Mutați scutul de siguranță 
departe de ac șicătre 
cilindrul seringii.

Pasul 12. Desfaceți capacul acului de injectare

● Cu grijatrageți imediat 
capacul acului de injectare 
din seringă.

● Aruncați capacul într-un recipient 

pentru eliminarea obiectelor ascuțite.

● Nu atingevârful acului sau lăsați-l 
să atingă orice suprafață.

● După ce capacul acului de injectare 
a fost îndepărtat, medicamentul din 
seringă trebuie injectat în decurs de 
5 minute.
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Pasul 13. Ajustați pistonul la doza prescrisă

● Țineți seringa cu acul îndreptat 
în sus și sîmpingeți ușor 
pistonul la doza prescrisă.

● Verificați-vă doza, asigurațitop
marginea pistonului este în linie cu 
marcajul de pe seringă pentru doza 
prescrisă.

Pasul 14. Injecție subcutanată (sub piele).

● Ciupiți locul de injectare selectat și introduceți complet acul 
la aUnghi de 45° până la 90°cu o acțiune rapidă și fermă.
Nu facețineți sau împingeți pistonul în timp ce introduceți 
acul.

● Țineți poziția seringii și eliberați locul de 
injectare ciupit.

.

Pasul 15. Injectați medicamentul

● Injectați încet tot medicamentul împingând ușor 
pistonul până la capăt.

● Scoateți acul și seringa de la locul injectării, în 
același unghi cu cel introdus.
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3.ELIMINARE

Pasul 16. Acoperiți acul cu scut de siguranță

● Deplasați scutul de siguranță înainte 
cu 90°, departe de seringă
butoi.

● Ținând seringa cu o mână, 
apăsați scutul de siguranță în 
jospe o suprafață plană cu o 
mișcare fermă și rapidă până 
când auziți un „clic”.

● Dacă nu auziți niciun clic, uitați-vă 
pentru a vedea dacă acul este complet 
acoperit de scutul de siguranță.

● Țineți-vă degetele în spatele 
scutului de siguranță și departe de 
ac în orice moment.

● Nu facedesprindeți acul de injectare

Pasul 17. Aruncați seringa și acul.

● A punetaace și seringi folosite într-un recipient de eliminare a 
obiectelor ascuțite imediat după utilizare. Pentru mai multe 
informații, consultați secțiunea „Aruncarea medicamentului și a 
consumabilelor”.

● Nu faceîncercați să scoateți acul de injectare folosit din 
seringa folosită.

● Nu recapitulațiacul de injectare cu capac.

● Important:Nu lăsați întotdeauna recipientul de eliminare a 

obiectelor ascuțite la îndemâna copiilor.

● Aruncați capacele, flaconele, ace și seringile uzate într-un 
recipient pentru obiecte ascuțite sau rezistent la perforare.
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Fiole combinate

Dacă trebuie să utilizați mai mult de 1 flacon pentru a ajunge la doza prescrisă, urmați acești pași după ce ați extras 
medicamentul din primul flacon:

Pasul A. Recapturează acul de transfer

● Scoateți seringa și transferați acul din primul 
flacon.

● Folosind o singură mână, glisați acul de transfer în 
capac șiscoate în suspentru a acoperi acul.

● Odată ce acul este acoperit, împingeți capacul 
acului de transfer spre seringă pentru a-l atașa 
completo manapentru a preveni rănirea 
accidentală cu acul.

Pasul B. Scoateți acul de transfer

● Scoateți acul de transfer din seringă răsucindu-l în sens 
invers acelor de ceasornic și trăgând ușor.

● Aruncați acul de transfer folosit într-un recipient de 
eliminare a obiectelor ascuțite.

Pasul C. Atașați un nou ac de transfer cu 
filtru la seringă

Notă: Trebuie să utilizați un nou ac de transfer cu filtru de fiecare dată 
când extrageți medicamentul dintr-un flacon nou.

● Împingeți și răsuciți anoutransferați acul în sensul acelor de 

ceasornic pe seringă până când este complet atașat.

● Trageți încet pistonul înapoi și trageți puțin 
aer în seringă.
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Pasul D. Desfaceți capacul acul de transfer

● Țineți seringa de cilindru cu capacul acului de 
transfer îndreptat în sus.

● Trageți cu grijă capacul acului de transfer direct și 
departe de corp.Nu aruncați capacul departe. Va 
trebui să recapătați acul de transfer după ce ați 
pregătit medicamentul.

● Nu atingevârful acului.

Pasul E. Injectați aer în flacon

● Cu noul flacon pe suprafața plană de lucru, 
introduceți noul ac de transfer și seringa 
direct în joscentrua dopului flaconului.

● Țineți acul de transfer în flacon și întoarceți flaconul 
cu susul în jos.

● Cu acul îndreptat în sus, injectați aerul din 
seringădeasupra medicamentului.

● Țineți degetul apăsat pe pistonul seringii.

● Nu faceinjectați aer în medicament, deoarece acest lucru ar 
putea crea bule de aer sau spumă în medicament.
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Pasul F. Transferați medicamentul în seringă

● Glisați vârful acului în jos, astfel încât să fieîn cadrul 
medicamentului.

● Încettrageți pistonul înapoi pentru a preveni formarea de 

bule de aer/spumă.

Umpleți rezervorul seringii mai mult decât cantitatea 
de medicament necesară pentru doza prescrisă.

● Aveţi grijă să nu scoateţi pistonul din 
seringă.

Notă:Asigurați-vă că aveți suficient medicament în seringă pentru a vă completa 

doza înainte de a trece la pașii următori. Dacă nu puteți îndepărta toate 

medicamentele, întoarceți flaconul în poziție verticală pentru a ajunge la

suma ramasa

Nu faceutilizați acul de transfer pentru a injecta medicament, deoarece acest lucru poate provoca vătămări, cum ar fi durere și 
sângerare.

Repetați pașii de la A la F cu fiecare flacon suplimentar până când aveți mai mult de

doza prescrisă de dumneavoastră. Odată terminat, păstrați acul de 

transfer introdus în flacon și reveniți la Pasul 6. Continuați cu restul

trepte.
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